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AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, nos dias 12 a 14 de junho de 2019, a Porto Alegre/RS, portaria nº 107/2019. 

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borwski, Eduardo André Lucietto e Carla Rose Roman, nos dias 16 a 18 de junho de 
2019, a Porto Alegre/RS, portarias nº 108/2019, nº 109/2019 e nº 110/2019. 

AUTORIZA viagem de Luiz Fernando Nadal da Silva, nos dias 24 a 26 de junho de 2019, a Porto Alegre/RS, portaria nº 
111/2019. 

RETIFICA, a contar de 29/04/2019, a Portaria nº 52/2012, que concedeu aposentadoria voluntária por implemento de idade, a 
contar de 01/06/2012, ao servidor Adolfo Silva, matrícula 21767, cargo de Operário, padrão 1, grau H, regime jurídico estatutário, 
com proventos mensais proporcionais a 10.141/12.775 no valor de R$ 1.185,27 (mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos), portaria nº 112/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Agustinha Zambenedetti da Silva, 
matrícula 27043, cargo de Servente, padrão 03, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 2.893,35 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), portaria nº 115/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Elisete Nichetti Vanin, matrícula 
21535, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.295,58 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), portaria nº 118/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Márcia da Silva Gallon, matrícula 
21467, cargo de Professora, nível II, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.348,55 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), portaria nº 119/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Rejane Pinto Polese, matrícula 22030, 
cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.458,38 (oito 
mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), portaria nº 120/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Magalli Terezinha Lussani, matrícula 
22405, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.073,39 (seis mil e setenta e três reais e trinta e nove centavos), portaria nº 121/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Valdete Meira, matrícula 21931, cargo 
de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.480,64 (sete mil, 
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), portaria nº 122/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Vana Elisabete da Silveira, matrícula 
21994, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.079,08 (seis mil e setenta e nove reais e oito centavos), portaria nº 123/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/07/2019, à servidora Vanderleia de Almeida Cendron, 
matrícula 21995, cargo de Professora, nível II, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.092,05 (seis mil e noventa e dois reais e cinco centavos), portaria nº 124/2019. 

RETIFICA o ato: Portaria 121/2017 e concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2017, à servidora 
Guaraciara das Graças Damasceno Chaves, matrícula 20994, cargo de Professora, nível III, classe I, regime jurídico estatutário, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 9.175,70 (nove mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), portaria nº 
125/2019. 

 
                              Marina Zancanaro Borowski             Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente                    Diretora Administrativa 


